
TRẠI HÈ YES KIDS SUMMER CAMP 2018 
 

Thời gian học Thời lượng Học phí 

● 03 ngày/tuần 
● Cả ngày  T2 - T4 - T6 
● 9:00 - 16:00: 

○ 9:00 - 11:00: Học tiếng Anh sáng với 
GV nước ngoài 

○ 11:00 - 14:00: Ăn trưa, Ngủ trưa 
○ 14:00 - 16:00: Ôn lại bài học sáng với 

GV Việt Nam 

● 38 giờ học với giáo viên nước ngoài 
● 88 giờ bán trú (18 ngày) 
● 18 bữa trưa (kèm 2 bữa phụ sáng/chiều) 
● 01 buổi Outing 
● 01 bữa trưa tại KFC/Loteria 
● 01 buổi Filming 
● 01 buổi Gala 

 
Kéo dài khoảng 6 tuần 

● Đóng trước  15/3/2018: 7.880.000đ 
● Đóng trước  15/4/2018: 8.880.000đ 
● Đóng trước  15/5/2018: 9.880.000đ 
● Đóng trước  Khai giảng (8/6/2018) : 

10.880.000đ 

GIẢM 10% KHI ĐÓNG TRONG NGÀY HỌC THỬ / TRƯỚC BẾ GIẢNG. 
Chỉ cần đặt cọc 3.000.000 đ để được hưởng chính sách trên. 

Đã bao gồm: Giáo trình, Học liệu, Đồ ăn nhẹ, Sữa tươi, Chi phí Outing và Gala, Bedding set và Các bữa ăn trưa 
(*) Ưu đãi đặc biệt: Giảm 20% cho học sinh học song song một lớp khác tại YES KIDS tính đến thời điểm 15/7/2018 (không cộng gộp với các chính 
sách khác). 

 
Danh sách Chủ đề Trại hè 
 

Chủ đề 1 
● Học tiếng Anh chủ đề 

Family/Clothing/Body 
parts/Places 

● Art & Craft: Thí nghiệm pha 
màu và học tiếng Anh chủ đề 
màu sắc 

Chủ đề 3 
● Học tiếng Anh chủ đề 

Opposites/Pets/Exercise & 
Sports/Wild Animals 

● Art & Craft: Làm xiên trái cây 
màu cầu vồng và học tiếng 
Anh chủ đề hoa quả 

Chủ đề 5 
● Học tiếng Anh chủ đề Time & 

Dates/Ocean Animals/Leisure 
Activities/Computers 

● Art & Craft: Làm thiệp trái tim 
và tem dấu Stamped 
Valentines 

Chủ đề 7 
● Filming: Quay phim tiến bộ của 

học sinh trong khoá học 
● Báo cáo ảnh gửi Phụ huynh 

Photo Report 2 

Chủ đề 2 
● Học tiếng Anh chủ đề 

Transportation/Traveling/Music
/Cooking/Health & Medicine 

● Art & Craft: Trang trí sổ tay cá 
nhân Art Journal 

Chủ đề 4:  
● OUTING: Dã ngoại trong nhà 

hoặc ngoài trời tùy điều kiện 
thời tiết 

● Báo cáo ảnh gửi Phụ huynh 
Photo Report 1 

Chủ đề 6 
● Học tiếng Anh chủ đề 

Weather/Comparisons/Countri
es/Christmas/Shopping 

● Học diễn kịch, hát hoặc nhảy 
tùy trình độ, sở thích của lớp 

Chủ đề 8 
● GALA: Buổi biểu diễn sân khấu 

tổng kết khóa học, trao chứng 
chỉ YES KIDS Talent Show 

● Báo cáo ảnh gửi Phụ huynh 
Photo Report 3 

 

 


